
Анотація дисципліни 
«Очистка та знезараження стічних вод» 
Загальний обсяг дисципліни – 4,5 кредити ECTS (162 год.). 
 
Мета дисципліни.  
Оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з розрахунку параметрів 
основних апаратів для очищення стічних вод у різних виробничих галузях, оцінка 
доцільності та ефективності їх застосування як частини комплексних природоохоронних 
заходів. 
Завдання дисципліни.  
Формування знань про джерела забруднення поверхневих водойм стічними водами в різних 
галузях промисловості та засоби їх очистки, знань основних пристроїв та споруд очистки 
води та принципів їх дії, навичок моделювання схем очистки стоків промислових 
підприємств від різноманітних технологічних процесів, експертної оцінки щодо доцільності 
впровадження того чи іншого засобу очищення стічних вод на промисловому підприємстві; 
розрахунку очисних споруд механічного, хімічного та біологічного очищення стічних вод і 
обґрунтування комплексних схем очищення стічних вод; визначення ефективності очищення 
стоків для забезпечення необхідної якості поверхневих водойм. 
 
Основні дидактичні одиниці (розділи):  
Водно-каналізаційне господарство промислових підприємств. Основні напрями 
раціонального водокористування. Класифікація та показники якості стічних вод. 
Механічна очистка виробничих стічних вод. Схема і принцип роботи механічних 
уніфікованих ґраток, горизонтальних пісколовок, усереднювачів, вертикальних та 
горизонтальних первинних відстійників, нафтоуловлювачів, гідроциклонів, фільтрів. 
Способи очищення шахтних вод. Хімічні та фізико-хімічні методи очищення виробничих 
стічних вод: нейтралізація та окислювання, коагуляція, флокуляція, сорбція, флотація, 
екстракція, іонний обмін, електродіаліз, випарювання, термоокислювальні методи 
знешкодження стічних вод. Біологічна очистка виробничих стічних вод. Біологічні ставки. 
Біофільтри. Аеротенки. Окситенки. Глибока очистка (доочистка) виробничих стічних вод. 
Методи знезаражування стічних вод: хлорування, озонування та радіаційне знезаражування 
стічних вод. Новітні технології очистки та знезаражування стічних вод. 
 
У результаті вивчення дисципліни «Очистка та знезараження стічних вод» студент 
повинен:  

 знати принципи механічної, фізико-хімічної та біологічної очистки стічних вод та 
обґрунтовувати їх застосування відповідно до конкретних завдань;  

 навчитись розраховувати величини гранично допустимого скиду за певними 
технологічними умовами;  

 здобути навички із розрахунку технологічних параметрів основних споруд з очистки 
та знезараження стічних вод. 
 

Види навчальної роботи – лекції, практичні заняття. 
Вивчення дисципліни закінчується екзаменом. 
 
 

Завідувач кафедри екології, 
професор         А.І. Горова 

 


